
 

 

Tarefa 28 professora Lúcia 

 
01. Indique os morfemas presentes em cada uma das formas verbais: 

a) falássemos 
b) pensáramos 
c) estudarei 
d) perderias 
e) decidissem 

f) produzo 
g) tratávamos 

h) permitistes 
 
02. Complete as lacunas das frases seguintes com a forma verbal indicada entre parênteses: 

a) Se efetivamente____________, serias mais insistente. (necessitar, pretérito imperfeito do subjuntivo) 

b) Seu pai não ___________ às reuniões com frequência. (comparecer, pretérito imperfeito do indicativo) 
c) O diretor não nos _______________ontem. (auxiliar, pretérito perfeito do indicativo) 
d) Você sempre _______________às oito horas? (chegar, presente do indicativo) 
e) Quem ______________esta rotina tão tranquila? (alterar, futuro do pretérito do indicativo) 
f) Já fazia muito tempo que eu _________________a importância de ser solidário. (perceber, pretérito 

mais-que-perfeito do indicativo) 
g) Não te ______________em situação delicada se me prestares ajuda? (colocar, futuro do presente do 

indicativo) 
h) Talvez eu ______________alguma alteração no seu ânimo. (perceber, presente do subjuntivo) 
i) Quando ________________a verdade, mostrai-a a todos. (descobrir, futuro do subjuntivo) 

 

03. (UNESP SP/2013)   
Todo aquele que perseguisse um animal que estivesse amamentando corria o risco de ver Anhangá [...]. 
 

Se a frase apresentada for reescrita trocando-se perseguisse, que está no pretérito imperfeito do modo 
subjuntivo, por perseguir, futuro do mesmo modo, as formas estivesse e corria assumirão, por correlação 
de modos e tempos, as seguintes flexões: 
a) estiver e correu. 
b) estaria e correria. 
c) estará e corria. 

d) esteja e correra. 
e) estiver e correrá. 

 
04.  

Na oração: "Ela aprendeu a lavar roupa, será que a outra vizinha lhe deu sabão?", os verbos "aprendeu" e 
"deu" estão, respectivamente, no: 

a) pretérito perfeito do indicativo -- pretérito mais que perfeito do indicativo. 

b) pretérito perfeito do indicativo -- pretérito perfeito do indicativo. 
c) pretérito mais que perfeito do indicativo -- pretérito perfeito do indicativo. 
d) pretérito imperfeito do indicativo -- pretérito imperfeito do indicativo. 
 

05. Complete o período: "Ele _______ para os E. U. A. em dezembro, se a guerra já_______ acabado". 
a) irá -- tiver. 
b) iria -- tiver. 

c) vai -- tivesse. 
d) vai -- tenha. 

 
06. A forma verbal em negrito está empregada no modo subjuntivo em: 

a) Tais depoimentos levarão à demissão dos deputados. 
b) O presidente certamente errou ao avaliar as nossas reações. 

c) Mesmo que ele polemize muito, não lhe obedeceremos. 

d) Saia agora da minha casa e não volte mais. 
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07. Assinale a alternativa cujo modo e tempo do verbo estão corretamente indicados entre parênteses. 

a) Ela oferecia seus bilhetes de loteria de mesa em mesa. (Pretérito Imperfeito do Indicativo) 
b) Estavam os homens mergulhados em jornais e fumaças. (Presente do Indicativo) 
c) Pouquíssimos responderão sim. (Pretérito Perfeito do Indicativo) 
d) Só se ela quisesse vender mais. (Pretérito Imperfeito do Indicativo) 
e) Gostaríamos de poder ajudá-la. (Futuro do Subjuntivo) 

 
08. Assinale a alternativa que tem corretamente definido, entre parênteses, o modo do(s) verbo(s) em 

destaque na frase. 
a) Certamente chegaremos lá. (modo imperativo afirmativo) 
b) Pensei em uma nova poesia. (modo subjuntivo) 
c) As crianças não ouviram, pensaram e falaram.(modo imperativo negativo) 
d) Depois o passarinho mudou seu canto. (modo subjuntivo) 
e) Eu jamais ouvi uma coisa assim. (modo indicativo) 

 

09. Em "Se a mulher tivesse ficado calada, o bandido teria ido embora" os verbos -- TIVESSE e TERIA -- 

correspondem a que tempo verbal? 
a) pretérito perfeito, pretérito imperfeito 
b) futuro do presente, imperativo afirmativo 
c) presente, pretérito mais-que-perfeito 
d) pretérito imperfeito (subjuntivo), futuro do pretérito 

 
10. Em: Passara a vida sonhando com São Paulo, os verbos grifados tem como tempo: 

a) presente, imperativo negativo 
b) particípio, pretérito imperfeito 
c) particípio, gerúndio 
d) pretérito mais-que-perfeito, gerúndio 

 

11. A ex-secretária da Receita Federal Lina Vieira reafirmou à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do 
Senado, nesta terça-feira (18), que teve um encontro particular com a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) 
e que a ministra pediu para que a fiscalização feita em empresas da família Sarney fosse acelerada. 

Questionada se a solicitação teria sido interpretada pela ex-secretária como uma forma de "deixar pra lá" 
a fiscalização, Lina negou. 

www.uol.com.br, 18/08/2009 

 
As formas verbais em negrito indicam respectivamente: 

a) Uma ação única e concluída no passado e outra cujo autor não quis responsabilizar-se pela informação 
do enunciado. 

b) Uma ação durativa no passado e outra cujo autor quis situar o fato no futuro em relação a um 
momento passado. 

c) Uma ação anterior a um outro fato no passado e outra cujo emissor não quis comprometer-se com a 
informação. 

d) Uma ação hipotética e outra cujo emissor não assume a responsabilidade por provável falta de 

comprovação. 
e) Uma ação única e acabada no passado e outra cujo autor quis apenas situar o fato no futuro em 

relação a um momento passado. 

 
12. Dentre as classificações de tempo dos verbos destacados nos trechos abaixo, há uma errada. Aponte-a. 

a) "... é o ofício humano mais frequente..." (presente) 
b) "... cidadão que parou o carro na estrada..." (pretérito perfeito) 

c) "... mas não tinha elementos suficientes para julgar..." (pretérito imperfeito) 
d) "... o dono jogou a toalha no ringue, tirando-o da luta." (pretérito perfeito) 
e) "... seja religiosa, política, econômica..." (futuro do presente) 

 
13. Em "Se, mesmo com esses cuidados, sua pele descamar, vá a um dermatologista: é um caso de alergia." 

As formas verbais sublinhadas estão nos modos, respectivamente: 

a) subjuntivo e indicativo 
b) imperativo e subjuntivo 
c) indicativo e imperativo 
d) subjuntivo e imperativo 

 



Exercícios Complementares 
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14. Passe para o plural cada uma das frases seguintes, mantendo o tempo e o modo dos verbos. 

a) Eu gostava de caminhar à beira-mar. 
b) Fazias sempre questão de ajudar. 
c) Ele estivera acamado. 
d) Até ontem, eu desconhecia que voltaras. 
e) Se quisesses, eu não seria infeliz. 
f) Se fosses solidário, eu teria melhor sorte. 

g) Ele dormirá aqui amanhã. 
h) Você chegou às três horas? 
i) Ele fixara o encontro com antecedência. 
j) Ela fixará o encontro com antecedência. 
k) Agiste como te recomendei? 

 


